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Stáž v Nórsku nás obohatila profesionálne i osobnostne 

 

Desaťčlenný tím z Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty Univerzity 

Mateja Bela na prelome januára a februára navštívil Sogn og Fjordane University College v Nórsku. 

Trojtýždňovej mobility v meste Sogndal v rámci projektu Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v 

Nórsku a na Slovensku sa okrem vyučujúcich zúčastnilo aj sedem študentov z bakalárskeho, 

inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia. Všetci zhodne tvrdia, že stáž v Nórsku ich obohatila 

a inšpirovala. 

Projekt je zameraný na 3 hlavné oblasti týkajúce sa miestneho rozvoja. „Venujem sa téme obnoviteľných 

zdrojov energie a lokálnych produkčných systémov vo vidieckych oblastiach na Slovensku a v Nórsku,“ 

hovorí interný doktorand katedry, inžinier Michal Suchý, a pokračuje: „Táto problematika ma osobne 

veľmi zaujíma – podobné témy som spracovával aj v bakalárskej a diplomovej práci.“  

„Participácia na projekte bola pre mňa výzvou a príležitosťou zároveň,“ pochvaľuje si aj inžinierka 

Michaela Chomjaková, „som  vďačná za nové kontakty, skúsenosti, poznatky, odborné konzultácie, 

semináre a stretnutia a v neposlednom rade aj za nové priateľstvá,“ dopĺňa študentka druhého ročníka 

doktorandského štúdia. „Spolu s Michaelou sa momentálne zameriavame na regionálnu politiku s jej 

prepojením na politiku rozvoja vidieka,“ nadväzuje inžinierka Andrea Miškovičová, interná doktorandka, 

a dodáva, že celý projekt je pre ňu výbornou skúsenosťou, ktorá ju rozvíja po profesionálnej aj 

osobnostnej stránke. 

 

 

Okrem odborných pracovných stretnutí boli významnou súčasťou pobytu aj odborné exkurzie a návštevy 

inštitúcií a organizácií, ktorých pôsobenie je pre rozvoj regiónu Sogn og Fjordane kľúčové.  

„V prvom rade som získala nové vedomosti o rozvojovej politike Slovenska a Nórska a o financovaní 

verejnej správy v oboch krajinách,“ hodnotí Ivana Zoková, študentka tretieho ročníka bakalárskeho 

štúdia študijného programu Teritoriálny manažment a dodáva, že tiež spoznala krásnu krajinu a stretla 

skvelých ľudí. „Z edukačného hľadiska každá prezentácia a míting boli zaujímavé,“ potvrdzuje Denisa 
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Labošová, taktiež študentka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia, „všetci sme si odniesli nové poznatky 

a cenné informácie za čo som veľmi vďačná.“ 

 

 

Študenti využili stáž v Nórsku i na vyhľadanie zdrojov a zrealizovanie konzultácií k záležitostiam 

týkajúcich sa ich záverečných prác. „Stretla som sa s riaditeľom umeleckej školy a s vedúcou 

ekonomického oddelenia v neďalekej obci,“ upresňuje Monika Lipovská. „Verím, že porovnanie 

systému financovania regionálneho školstva na Slovensku a v Nórsku môže byť prínosné pre návrhovú 

časť diplomovej práce,“ zakončuje študentka posledného ročníka inžinierskeho štúdia. Možnosť 

konzultácií a rozhovoru  k diplomovej práci oceňuje aj ďalšia študentka posledného ročníka 

inžinierskeho štúdia študijného programu Teritoriálne štúdiá. „Viaceré podnety z týchto týždňov ma 

inšpirujú premýšľať o tom, ako by sme niektoré veci aj na Slovensku mohli robiť úplne inak,“ hodnotí 

Jana Mikolajčíková, „počnúc technológiami, cez organizačné zabezpečovanie až po spôsob zmýšľania 

samotných ľudí.“ 
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